
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 -  824 Warszawa 
tel. 22 56 89 100 /  fax. 22 864 -  59 -  52 

sekretariat@opsbielany.waw.pl 
_____________________________ NIP 118-09-35-660; REGON 010843854_________________

Warszawa, dn. 26.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Adres do korespondencji: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. 47

tel. 22 418-02-29, e-mail: onisk.i(ó>opsbielanv.waw.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na niżej opisane działania.

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfika głównych wymagań:

a) przygotowanie oferty dotyczącej świadczenia usług na rzecz Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. 
„Rozwój drogą do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, polegających na:
1. Pośrednik pracy w łącznym wymiarze 400 godz.

• Pomoc i wsparcie Uczestników/-czek Projektu w podejmowaniu działań zmierzających do podjęcia
stażu

• Kontakt z pracodawcami stażystów
• Monitoring przebiegu staży
• Wsparcie Uczestników/-czek w podjęciu zatrudnienia oraz w rozwiązywaniu problemów

pojawiających się w zakresie aktywizacji zawodowej
• w okresie marzec - październik 2019 r.
• od poniedziałku do piątku zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych

Miejsce realizacji: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82.

Dodatkowy zakres zadań:
a. współpraca z Koordynatorem Projektu;
b. prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
c. sporządzenie sprawozdania opisowego podsumowującego realizację umowy;
d. prowadzenie ewidencji czasu pracy.

II. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca:
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 

a przed jej podpisaniem oświadczenia o braku podwójnego finansowania.
2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wydatki związane z zaangażowaniem 
osoby wykonującej zadania w projekcie są kwalifikowalne, o ile:
a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich

zadań powierzonych danej osobie,
b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

3. Zamawiający weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.a) i 2.b) przed zaangażowaniem
osoby do Projektu i zobowiązuje ją do spełnienia tych warunków w okresie kwalifikowania jej 
wynagrodzenia w tym Projekcie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż realizator usługi w okresie ostatnich 12 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert posiada doświadczenie zawodowe w zakresie 
świadczenia usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w wysokości
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nie mniejszej niż 300 godz. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczanego przez 
Wykonawcę doświadczenia zawodowego.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy -  Załącznik Nr 1;

IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia 

jest Julia Onisk pod nr telefonu +48 22 418 02 29, e-mail: onisk.i@opsbielanv.waw.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zamówienia w godzinach pracy 

jednostki, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -1 6 :0 0 .

V. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Przybyszewskiego 80/82 Warszawa lub 
drogą elektroniczna wysyłając na adres e-mail: onisk.i(a>opsbielanv.waw.pl 
w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godziny 12.00.

VI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 
umownego.

2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze 
związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione 
będą przy realizacji zamówienia (w tym koszty zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa oraz wszystkie 
inne koszty związane z wykonaniem umowy przez Wykonawcę, a w przypadku osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej również wszystkie koszty, które ma obowiązek ponieść 
Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami).

3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
Płatności rozliczane będą miesięcznie, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem zdawczo-odbiorczy wykonania usługi 
zawierający ewidencję czasu pracy wraz z oświadczeniem dot. łącznego zaangażowania zawodowego 
(wzór -  załącznik nr 1C). Dokumenty przekazywane będą Zamawiającemu po zakończeniu danego 
miesiąca, najpóźniej do 3 dnia roboczego następnego miesiąca.

VII. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający Zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

Niniejsze zapytanie cenowo-ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

2. Okres realizacji oraz liczba godzin, o których mowa w pkt. 1 mogą ulec zmniejszeniu, a Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia od Zamawiającego.

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający 
informuje, że:
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82,
1.2 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. 

Warszawy - iod@opsbielanv.waw.pl
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
publicznego zaproszenia do składania ofert na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych 
Zamawiającego, zgodnie z art. 4.8 ustawy Pzp;

mailto:onisk.i@opsbielanv.waw.pl
mailto:iod@opsbielanv.waw.pl


1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy Pzp;

1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie 
z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego u Zamawiającego;

1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;

1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO;

1.8 posiada Pani/Pan:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);

1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikający
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca pozyskał i przekaże
Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:
1. Formularz cenowo-ofertowy -  Załącznik Nr 1, p o D  Y  R  E  K  T O R A
2. Wzór umowy OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY

m. st. Warahwy

M ałgorzata Spychalska





S Europejskie ^ A Z O W S Z Ć ,  Unia Europejska
Program Regionalny ^  serce Polski Europejski Fundusz Społeczny % ,

Projekt „Rozwój drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
___________________ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020______________

Załącznik nr 1

(Nazwa /Pieczęć Wykonawcy)

NIP**):.......................................

REGON**):..................................

tel.**): ........................................

fax**): ........................................

adres e-mail**):.........................

FORMULARZ CENOWO -  OFERTOWY

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt.8 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986/ na: 
„świadczenia usług na rzecz Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozwój drogą do sukcesu" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
Pośrednik pracy w łącznym wymiarze 400 godz."

Ja/My, niżej podpisany/i.

działając w imieniu i na rzecz:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Cena 
jednostkowa 

godziny brutto

Szacunkowa 
ilość godzin 

usług Okres realizacji

Cena ofertowa brutto 

(1x2)

1 2 3 4

zł 400 godz. Marzec-październik 
2019 r.

......................zł

słownie:.......................................................



Program Regionalny

Fundusze
Europejskie Mazowsze.

serce Polski
Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska

Projekt „Rozwój drogą do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
_______________w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020_______________

2. Zapoznałem się z istotnymi warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, 
a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla 
Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

3. Oświadczam, iż realizator usługi posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług 
w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w wysokości

.godz. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

- niepotrzebne skreślić



Umowa realizowana w ramach Projektu „Rozwój drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

U m ow a / 2019 / OP / BI

zawarta d n ia .....................roku w Warszawie, pomiędzy:

zwanym dalej Zamawiającym,

a

zwaną dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys.
euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8,

o następującej treści:
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pośrednika pracy na rzecz 
uczestników/-czek Projektu pn. „Rozwój drogą do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w łącznym wymiarze 400 godzin.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
2.1. podejmowanie działań na rzecz uczestników/-czek Projektu w szczególności:

1.1.1 pomoc i wsparcie w podejmowaniu działań zmierzających do podjęcia stażu,
2.1.2. kontakt z pracodawcami stażystów,
2.1.3. monitoring przebiegu staży,
2.1.4. wsparcie w podjęciu zatrudnienia,
2.1.5. pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie aktywizacji zawodowej,

2.2. ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu;
2.3. prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
2.4. sporządzenie sprawozdania opisowego podsumowującego realizację umowy;
2.5. prowadzenie ewidencji czasu pracy.

3. Działania realizowane będą zgodnie z: „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" oraz z zastosowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju. Materiały i dokumenty będą napisane językiem uwzględniającym różnice płci.

§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.10.2019 r.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje do się wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie.

W przypadku zmiany osoby realizującej umowę Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, 
po wcześniejszym przedłożeniu dokumentów, które potwierdzą spełnianie określonych przez
Zamawiającego wymagań w zakresie doświadczenia tej osoby.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i z wymaganą dla tych prac starannością. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowego
wykonania usług przez Wykonawcę.

§ 4
1. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku zarówno w godzinach przedpołudniowych,

jak i popołudniowych, w zależności od możliwości czasowych uczestników projektu, zgodnie z ustalonym 
z Zamawiającym harmonogramem.

2. Świadczenie usług odbywać się będzie na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.



1. Wartość zamówienia brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy 
w ynosi:..............zł (słownie złotych:.......................... ).

2. Cena jednostkowa świadczenia jednej godziny usługi brutto wynosi: ..............  zł (słownie złotych:

§ 5

§ 6
1. Przewidywana ilość godzin świadczonych usług w ramach niniejszej umowy wynosi 400 godzin (średnio 50 

godz. miesięcznie).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji określonego wyżej przedmiotu umowy polegającej 

na rezygnacji z części godzin usług, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego.

§ 7
Ze strony Zamawiającego osobą stwierdzającą prawidłową realizację przedmiotu umowy jest Koordynator
Projektu.

§8
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) craz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych.

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe osób objętych 
usługami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, zawartych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -  2020", na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
umowie.

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci: imię, nazwisko, 
numer telefonu, dotyczące Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozwój drogą do sukcesu" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -  2020, wyłącznie w/w 
celu realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy 
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem 
danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych 
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz 
będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 
danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, 
także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej 
ustaniu.

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 
wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 
powierzonych danych osobowych.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania



Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, 
RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, 
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych 
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane 
w formie pisemnej.

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje 
się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

16. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji
Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1.1 oryginały list obecności uczestników projektu zawierające następujące informacje:
1.1.1 imiona i nazwiska osób korzystających z usługi,
1.1.2 imię i nazwisko realizatora usługi,
1.1.3 daty i godziny świadczenia usługi na rzecz danej rodziny,
1.1.4 poświadczenie realizacji usługi,
1.1.5 uwagi.
Listy przekazywane będą sukcesywnie w trakcie realizacji usługi.

1.2 protokół zdawczo-odbiorczy wykonania usługi zawierający ewidencję czasu pracy wraz 
z oświadczeniem dot. łącznego zaangażowania zawodowego. Protokół przekazywany będzie 
Zamawiającemu po zakończeniu danego miesiąca, najpóźniej do 3 dnia roboczego następnego 
miesiąca.

2. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia usługi 
sprawozdanie opisowe podsumowujące całość realizacji umowy.

§ 10
1. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 9.
2. Wysokość faktury obliczona będzie jako iloczyn stawki godzinowej określonej w § 5 ust. 2 i ilości faktycznie 

wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym godzin usług.
3. Ostateczne rozliczenie danego miesiąca może być korygowane przez Strony w następnych miesiącach.
4. *Przedsiębiorca: Faktura będzie płatna przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, 
jednakże nie wcześniej niż po terminie otrzymania przez Zamawiającego dotacji na realizację projektu. 
*Osoba fizyczna: Płatność z tytułu wykonania umowy nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na rachunku 
w terminie:
- rachunki złożone w terminie do 3 dnia danego miesiąca wypłacone będą do 12 dnia danego miesiąca,
- rachunki złożone w terminie od 4 dnia do 11 dnia danego miesiąca wypłacone będą do 21 dnia danego 
miesiąca,
- rachunki złożone w terminie od 12 dnia do ostatniego dnia danego miesiąca wypłacone będą 12 dnia 
miesiąca następnego.

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną za nienależyte lub niezgodne 

z umową wykonywanie usługi w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 10 ust. 
2 przysługującego za dany miesiąc, w którym zdarzenie nastąpiło. Kary naliczane są oddzielnie za każde 
zdarzenie będące nienależytym lub niezgodnym z umową wykonywaniem usługi.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez 
Wykonawcę w wysokości 10 % ceny umowy (z podatkiem VAT), o której mowa w § 5 ust. 1.



3. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych 
tytułów.

4. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego roszczeń przewyższających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w 
kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia za dany miesiąc. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie 
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar 
umownych.

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie faktury.

§12
1. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień umowy.

§13
1. Wszelkie zmiany pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:

2.1 zmiana terminu realizacji zamówienia na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez 
obie Strony
2.2 wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nimi 
na tle niniejszej umowy. W przypadku jednak braku możliwości osiągnięcia porozumienia, 
spory te poddane zostaną rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6 14
* W ersja dla os. fizycznej nieprow adzącej działalności gospodarczej oraz dla os. fizycznej prowadzącej

działalność gospodarczą

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
1330 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 
(ew. i ust. 3).

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.

3. Ze względu na tajem nicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podiegały
informacje zawarte w § ..., załączniku nr ... do niniejszej umowy stanowiące informację techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą 
(wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

* „w ersja dla przedsiębiorcy" — innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), która podlega udostępnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2. Ze względu na tajem nicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały
informacje zawarte w § ..., załączniku nr ... do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający


